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Evangélikus hírekMarcalon innen és túl
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas!(Zak 9,9)

A mozipalkátokon, de akár TV műsorokban is
gyakran lehet látni a feliratot: JÖN, JÖN, JÖN.
Aztán, talán napokig, hetekig semmi mást nem
is tudhatunk, és aztán egyre több és több infor-
máció jut el hozzánk arról, ami jön. Arról, ami va-
lami újat, valami mást rejteget számunkra.
Valaki JÖN. Egy rég nem látott
rokon vagy barát érkezését min-
dig nagy előkészületek előzik
meg: sütés-főzés, sürgés forgás.
„Csak minden jó legyen” - mon-
dogatjuk gyakran magunkban.
Van ebben a JÖN szóban vala-
mi misztikusság. Hiszen azt aki,
vagy ami jön, mindig sokkal fon-
tosabbnak érezzük, mint ami
most itt van. Feszült kíváncsiság
van bennünk. Milyen is lesz?
Ez a zakariási ige is ilyen miszti-
kus számomra. Mindig, ha hal-
lom, vagy olvasom feldereng
előttem egy kép: egy dicsőséges
bevonulásról. Bizonyos, hogy
soha sem voltam ott, mégis
olyan, mintha ott lennék. Nézem
a tömegből, hogy mi lesz most.
Megszólalnak a fanfárok, és a
diadalív alatt elindul a menet.
Elől jönnek e legyőzött fogságba
hurcolt ellenséges katonák. Utá-
na a hatalmas hadizsákmány,
kincsek minden elképzelhető és
elképzelhetetlen mennyiségben.
Után a győztes sereg rendezett
sorban, elfogadva és maximáli-
san átélve az ünneplést. Végül
pedig a dicsőséges hadvezér,
egy gyönyörű, feldíszített lovon. A tömeg ujjong,
éljenez. Zeng a himnikus ének, zeng a dicséret,
minden, mai a győztesnek kijár.
Majdnem úgy, mint egykor Jeruzsálemben. Egy
dicsőséges menet közeleg, de ez mégis, vala-
hogy más. Hiányzik ez is az is. Olyan, mintha az

előbbinek kicsinyített és nagyon leegyszerűsített
változata lenne, mint egy színdarab. Talán nem
is valóság? Hiszen nincsenek legyőzött katonák,
hadifoglyok. Nincsen hadizsákmány se. Van él-
jenző, hozsannázó tömeg, igaz, aki nézi nem
mindenki tud és akar azonosulni az örömmel.

Nincsen paripa sem, csak egy szamár, nincsen
díszes páncél sem az állaton, csak egy-két em-
ber levett felsőruhája. Van azonban ének, ho-
zsanna és dicséret, de emlékeimben elnyomja
az egy-két nappal később felhangzó kiáltás: FE-
SZÍTSD MEG!

És a dicsőségesen bevonuló király, akitől sokan
sok mindent vártak, az átok fáján függ, és ott, a
legnagyobb gyalázatban leheli ki lelkét. A veze-
tők szava zeng: csaló volt. A kereszt tövébe egy
marcona katona lelkész mégis megérint valami
mindabból, mi történt: Isten Fia volt – mondja.

És mi azt hittük, hogy ő váltja meg
Izraelt - beszélget a két szomorú ta-
nítvány egymás között. Biztos, hogy
jót vártunk? Biztos, hogy őneki kel-
lett eljönnie? Miért nem törtnét akkor
semmi? Miért nem történt volna, hi-
szen ezt kellet a Krisztusnak végig-
szenvedni – válaszol nekik a harma-
dik utazó. Csak rossz az igeidő amit
használtok: nem jött, hanem jön.
Nem voltak látványos foglyok ott a
menetben, de mi mindannyian ott
lehettünk volna. Hiszen a saját
gondjaink, bajaink, félelmeink gúzs-
ba kötnek, nap, mint nap.
Nem volt látványosan diadalmas a
hadvezér, pedig a legnagyobb ellen-
séget, a halált győzte le, és feltáma-
dásával megnyitott az utat az élet-
hez.
JÖN, JÖN, JÖN. Van ennek a szó-
nak velemi misztériuma. Hiszen
nem egy befejezett, lezárt dologról
szól, hanem előre mutat, reményt
ad. Valami még lesz, valami még
fog történni, még nem teljes a kép.
Mert Ő ma is, most is, ebben az ád-
ventben is jönni akar hozzánk. Újra
és újra, Ő, aki diadalmas, és aki va-
lóban olyan király, aki az alattvalóiért

képes élni, és képes volt meghalni is. Ő jön, és
szeretne veled maradni, megerősíteni, életet és
reménységet adni. Ő érkezik hozzád az idei ád-
venti csendben és karácsony ünnepében. JÖN,
JÖN, JÖN, az aki diadalmas, igazságos, ő jön
hozzánk: Királyunk, Krisztusunk. Ámen.

Gyülekezetünk minden tagjának Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog, jó egészségben eltöltött új esztendőt kíván:

Szolnoki András felügyelő, KendehKirchknopf Lászó beosztott lelkész és
Rostáné Piri Magda lelkész
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Megemlékezés imádságban az elmúlt év
halottairól

Mennyei Atyánk, aki életet adsz és életet veszel
vissza! Meghajlunk szent és mindenkor jó akara-
tod előtt, amikorgyertyát gyújtva elhunyt testvére-
inkről emlékezünk imádságunkban. Áldunkmind-
azért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál. Bűnbo-
csátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi
gyarlóság volt bennük.
1 . Az 1 . gyertya Bókkon Istvánné Svendor Mar-
git Mária testvérünk emlékére ég, aki 82 eszten-
dőt élt, 2010. december 17-én, Nemeskocsban
temettük. Ravatala mellett Mt 5, 9 alapján szólt a
vigasztalás szava. Boldogok, akik békét teremte-
nek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. /Mt 5,9/
2. A 2. gyertya Olrik Emma testvérünk emlékére
ég, aki 81 esztendőt élt, 2011 . január 20-án, Ne-
meskocsban temettük. Ravatala mellett Zsolt 23
alapján szólt a vigasztalás szava. Az ÚR az én
pásztorom, nem szűkölködöm. 2Füves legelő-
kön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
3Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő ne-
véért. 4Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem. 5Asztalt
terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Meg-
kened fejemet olajjal, csordultig van poha-
ram. 6Bizony, jóságod és szereteted kísér éle-
tem minden napján, és az ÚR házában lakom
egész életemben. /Zsolt 23/
3. A 3. gyertya Kovács Péterné Karáth Piroska
testvérünk emlékére ég, aki 49 esztendőt élt,
2011 . február 5-én, Bobán temettük. Ravatala
mellett Ézs 38, 1 7 alapján szólt a vigasztalás sza-
va. Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hi-
szen megmentettél az enyészet vermétől, és há-
tad mögé dobtad minden vétkemet./Ézs 38,1 7/
4. A4. gyertya Káldos Ernő Pál testvérünk emlé-
kére ég, aki 82 esztendőt élt, 2011 . február 9-én,
Nemeskocsban temettük. Ravatala mellett Jel
21 , 3-4 alapján szólt a vigasztalás szava. 3Hallot-
tam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől:
"Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő ve-
lük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga
az Isten lesz velük; 4és letöröl minden könnyet
a szemükről, és halál sem lesz többé, sem
gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz töb-
bé, mert az elsők elmúltak."/Jel 21 ,3-4/
5. Az 5. gyertya Kókay Béláné Czirók Erzsébet
testvérünk emlékére ég, aki 60 esztendőt élt,
2011 . február 10-én, Bobán temettük. Ravatala
mellett Ézs 41 ,1 3 alapján szólt a vigasztalás sza-
va. 1 3Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fo-
gom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne
félj, én megsegítlek! /Ézs 41 ,1 3/
6. A6. gyertya Nagy Istvánné Péter Rozália test-
vérünk emlékére ég, aki 82 esztendőt élt, 2011 .
február 18-án, Bobán temettük. Ravatala mellett
Ézs 55,8 alapján szólt a vigasztalás szava. 8Bi-

zony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.
/Ézs 55,8/
7. A7. gyertya Banyó Csaba testvérünk emléké-
re ég, aki 49 esztendőt élt, 2011 . február 28-án,
Bobán temettük. Ravatala mellett 1Thessz 5,9-
11 alapján szólt a vigasztalás szava 9Mert az Is-
ten nem haragra rendelt minket, hanem hogy el-
nyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisz-
tus által, 1 0aki meghalt értünk, hogy akár ébren
vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 11Vi-
gasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a má-
sikat, ahogyan teszitek is. /1Thessz 5, 9-11 /
8. A8. gyertya Rosta Zoltánné Kovács Ilona test-
vérünk emlékére ég, aki 77 esztendőt élt, 2011 .
április 1 4-én, Kemenespálfán temettük. Ravatala
mellett Rm 6,23 alapján szólt a vigasztalás sza-
va. 23Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyel-
mi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézus-
ban, a mi Urunkban. /Rm 6,23/
9. A 9. gyertya Csönge Károlyné Imre Rozália
testvérünk emlékére ég, aki 86 esztendőt élt,

2011 . április 20-án, Nemeskocsban temettük. Ra-
vatala mellett Fil 1 ,21 alapján szólt a vigasztalás
szava. 21Mert nekem az élet Krisztus, és a meg-
halás nyereség! /Fil 1 ,21 /
1 0. A 10. gyertya Kreiner Gyuláné Banyó Erzsé-
bet testvérünk emlékére ég, aki 77 esztendőt élt,
2011 . május 3-án, Bobán temettük. Ravatala
mellett Ézs 54,1 0 alapján szólt a vigasztalás sza-
va. 1 0Mert a hegyek megszűnhetnek, és a hal-
mok meginoghatnak, de hozzád való hűségem
nem szűnik meg, és békességem szövetsége
nem inog meg - mondja könyörülő URad. /Ézs
54,1 0/
11 . A11 . gyertya SzékelyDezsőné Kamondi Em-
ma testvérünk emlékére ég, aki 79 esztendőt élt,
2011 . május 21 -én, Nemeskocsban temettük.
Ravatala mellett 1Kor 15,42-44 alapján szólt a vi-
gasztalás szava. 42Így van a halottak feltámadá-
sa is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik
romolhatatlanságban; 43elvettetik gyalázatban,
feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenség-
ben, feltámasztatik erőben. 44Elvettetik érzéki
test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test,
van lelki test is. /1Kor 15,42-44/

1 2. A 12. gyertya Fülöp Istvánné Kemény Amá-
lia testvérünk emlékére ég, aki 70 esztendőt élt,
2011 . június 23-án, Nemeskocsban temettük.
Ravatala mellett Mt 11 ,28-29 alapján szólt a vi-
gasztalás szava. 28Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok ter-
helve, és én megnyugvást adok nektek. 29Ve-
gyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szí-
vű, és megnyugvást találtok lelketeknek. /Mt
11 ,28-29/
1 3. A 13. gyertya Teveli István testvérünk emlé-
kére ég, aki 67 esztendőt élt, 2011 . július 1 -jén,
Bobán temettük. Ravatala mellett Jn 13,7 alap-
ján szólt a vigasztalás szava. 7Jézus így vála-
szolt neki: "Amit én teszek, most még nem ér-
ted, de később majd megérted. /Jn 13,7/
1 4. A 14. gyertya Rosta Tivadar testvérünk em-
lékére ég, aki 79 esztendőt élt, 2011 . augusztus
26-án, Kemenespálfán temettük. Ravatala mel-
lett Mt 11 ,28-29 alapján szólt a vigasztalás sza-
va. 28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra
az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy
szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyug-
vást találtok lelketeknek. /Mt 11 ,28-29/
15. A 15. gyertya Gyömörey Károlyné Szabó
Edit testvérünk emlékére ég, aki 75 esztendőt
élt, 2011 . augusztus 29-én, Bobán temettük. Ra-
vatala mellett Zsolt 37,5 alapján szólt a vigaszta-
lás szava. 5Hagyd az ÚRra utadat, bízzál ben-
ne, mert ő munkálkodik: /Zsolt 37,5/
Gyertyát gyújtunk a Lakos Ádám Szeretetszol-
gálat nem evangélikus gondozottai emlékére is,
akik az elmúlt év során tértek haza az örök ha-
zába.
Biczó Jánosné
Szabó Gyula
Kassai Éva
Kerényi Ferencné és
Linka Ágostonné
A család kérésére megemlékezünk ma az egy
esztendővel ezelőtt elhunyt Csuka Sándor test-
vérünkről, valamint az egyiptomi autóbuszbal-
eset áldozatairól, közöttük is arról a kisfiúról, aki
a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános
Iskola 1 . osztályos tanulója volt.
Cselekedj Uram velük kegyelmed szerint, és
végső napodon támaszd fel őket üdvösséged
örömére.
Mindnyájunkat úgy vezess Szentlelkeddel, hogy
bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk,
egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt
el nem múló örömmel. Ámen
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Dicsőség az Istennek! − Lukács 2:1314
És hirtelen mennyei seregek sokasá-
ga jelent meg az angyallal, akik dicsér-
ték az Istent, és ezt mondták: "Dicső-
ség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség, és az emberekhez jó-
akarat."

AzÚr Jézus Krisztusban testet öltött az Isten. Ka-
rácsonynak éjszakáján, Megváltónknak születé-
sekormennyei seregeksokasága dicsérte a trón-
ján ülő Atyát: Dicsőség a magasságban Isten-
nek, és a földön békesség, és az emberekhez jó-
akarat. Megnyílt az ég kapuja a mennyei sere-
gekelőtt. Jézusmennybemenetele napján is kitá-
rult a mennyország kapuja, hogy a Fiú visszaül-
jön trónjára az Atya jobb keze felől. Az ég és a
föld között Jézus Krisztus az ajtó. Emberi vízszin-
tes síkunkvonalát egy függőleges vonal metszet-
te. Isten és ember találkozásának helyét a ke-
resztfa jelzi. Jézus az egyetlen út, az egyetlen
közvetítő és szószóló Isten és emberközött. Álta-
la juthatunk el a mennyei Atyánkhoz. Krisztusért
nyílt meg az ég, Krisztusért jelent meg nagy égi
sereg. Krisztus áll középen, hogy dicsértessék a
neve.
Kinek szól a dicséret? − Annak, aki sikert aratott,
aki akadályokat győzött le, annak, aki nagyon
erős és hatalmas. Adicsőség Istené! Minden em-
ber a dicsőségre vágyik. Nevelési módszerek-
ben hasznosabb a dicséret, mint a szidás. A
vágy lobog a vérünkben, hogy dicsérjenek. Ön-
magunkat szeretjük a legjobban. Dicsérjük a

nyerteseket, alkotókat, vezetőket. Vágyunk az
öndicsőítés. Nézzetek rám, milyen ügyes, okos
és gazdag vagyok. Karácsonykor a mennyei se-
regek az Urat dicsőítették. Magasságos menny-
ben lakóé a dicsőség. Nem magukat magasztal-
ták az angyalok, se Máriát, Jézus anyját, se a

pásztorokat, sem a római császárt. A dicsőség
egyedül az Istené! AMiatyánk legutolsó monda-
ta, amire Jézus tanított bennünket, hogy: Tied az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Senki mást nem illet dicséret, egyedül az élő Is-

tent! Karácsonykor dicsőség a magasságbab Is-
tennek.
És a földön békesség. E világunk történelmét
vérrel írták, mert háborús események sora. Kain
első testvérgyilkossága után, vérpatakok folya-
ma pusztít. Miért? Mert Ádám és Éva ellentmon-
dott a Teremtőnek. Ettől kezdve az emberek
szembe fordultak Istennel. Önimádat, hatalom-
vágy uralkodik. Szüntelen parázslik a harag, ve-
szekedés, meghasonlás, szembenállás az Is-
tennel ott, ahol uralkodik a gonosz. Békétlenség
a szívben, családban, és a munkatársakkal.
Pártviszályok az országban, hatalomvágy a
nemzetek között. A régiek pontosan megfogal-
mazták, hogyha békét akarsz, készülj a háború-
ra. Nincs békesség a hitetlenek táborában soha.

Jézus Krisztus azért jött, hogy hatalmával kibé-
kítse Istennel és egymással azokat, akik elfo-
gadják a kereszthalálát. A lelkünk Istenben
nyugszik meg. Ő a mi békességünk.
Az emberekhez jó akarat, egymás iránt segítő
szándék. Jézus nélkül tisztátalan indulatok kava-
rognak bennünk, a rombolás, pusztítás, bizal-
matlanság és a harag lelke. A jó akarat nélkül
keserű az életünk, széthullanak a közösségek.
Jézus Krisztus megszületett, gyertek, dicsőítsük
Őt! Megnyugszunk, ha megbékültünk Istennel,
mert Jézusért békességünk van egymással, és
a jó akarat vezet. Dicsérjétek, dicsérjétek az
Urat!

Tamásmise Bobán
„Lában előtt a te igéd, ösvényem világossága.”
Zsolt 119,105
Bobán 2011 . október 14-én Tamás misére gyűl-
tek össze az egyházmegye fiataljai. Nem csak a
vasi egyházmegyéből érkeztek hívek, hanem
környező települések ifjúsági csoportjai is ide láto-
gattak. Megtelt a bobai templom.
ATamás-misékről csak annyit kell tudni, hogy ez
egy tradicionális istentisztelet, ahol a kegytárgya-
kat az ifjúság viszi be a templomba. Ezenkívül
az oltári szentséget pedig a szolgáló pap. Akegy-
tárgyak bevitele olyan sorrendben történik, hogy
elsőként a feszület kerül az oltárra, majd a Biblia,
ezek után pedig 4 gyertya, 3 vázában lévő virág-
csokor, majd végül de nem utolsó sorban az oltá-
ri szentség.
A Tamás-mise keretein belül 2 lelkész szolgál.
Egy aki tartja a liturgiát és egy aki az igehirdetést
vezeti.
Ezen a bobai alkalmon házigazdánk Rosta Iza-
bella volt aki köszöntötte az egy begyűlt gyüleke-
zetet. Kendeh-Kirchknopf László lelkész volt, aki
a liturgiai szolgálatot végezte és Hasza Mónika
szombathelyi lelkésznő, aki a tékozló fiú történe-
tével próbált utat mutatni a keresőknek.

Az igehirdetés után a templom a fejetetejére állt.
A házigazda bejelentette, hogy az oltárnál sze-
mélyes áldást lehet kérni, az oldalkapunál a ke-
resztelésre emlékeztetést lehet kérni, a karzaton
imádságot lehet írni (azok közül lehetett választa-
ni, színes lapra vagy fehér lapra írjuk az imát,
mert a színes lapon lévőket felolvasták a gyüle-
kezet előtt, de a fehér lapra írott imákért pedig a
gyülekezet imádkozik) és a templomtorony alatt
pedig valamilyen célból gyertyát lehet gyújtani.
Persze nem volt kötelező.
Nekem ez az egész nagyon tetszett. Jártam min-
denhol: személyes áldást nagyon szépet kap-
tam, a keresztségre emlékeztető ige is nagyon
tetszett, imát nem voltmerszem színes papírra ír-
ni, de azt is írtam, és gyertyát is gyújtottam.
Sok gitáros ének volt amiket ifjúsági órákon na-
gyon sokat énekelünk úgyhogy az profin ment
az egész csapatnak. A kőszegi ifjúsági csoport
segített nekünk a zenei aláfestésben ezáltal
nagy dicséret illeti őket is.
Erről az egész dologról pedig teljesen pozitív vé-
leménnyel tudok beszélni, mert nekem mint
mondtam nagyon tetszett. Bárki aki ott volt és
megkérdeztem más ifjúsági csoportból mindenki

pozitív kritikát mondott főleg olyan dicséreteket
kaptunk, hogy rettentően jól szervezett istentisz-
telet volt és látszik, hogy egy összetartó közös-
ség részei vagyunk.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt az ese-
ményt, hogy ha lehetősége van akkor látogas-
son el mert egy feledhetetlen élményben lesz
része.

Tóth Fruzsina



Számunk szerzői voltak:
Rostáné Piri Magda, Kendeh-Kirchknopf László, Tóth Fruzsina, szerkesztő: Erdélyi Károly
Kiadja a Bobai Evangélikus Egyházközség
Rostáné Piri Magda lelkész és Szolnoki András felügyelő

Gyülekezeti hírlevél 4/4. oldal - 5. évfolyam, 4. szám, 2011 . december 1 7.

December 24. Szentesti istentisztelet: 1 5 óra Kemenespálfa, 1 7 óra Nemeskocs, 1 9 óra Boba (gyermekek szolgálatával)
December 25. Karácsony ünnepe: 9 óra Adorjánháza (úrvacsora), 1 0 óra Boba (úrvacsora), 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra
Kemenespálfa
December 26. Karácsony másnapja: 9 óra, Csögle (úrvacsora), 1 0 óra Boba (úrvacsora), 1 4 óra Nagypirit (úrvacsora), 1 5
óra Kispirit (úrvacsora)
December 31 . Óév este: 1 8 óra Nemeskocs, 1 9 óra Boba
Január 1 . Újév ünnepe: 9 óra Csögle, 1 0 óra Boba (úrvacsora), 1 5 óra Kemenespálfa
Január 6. Vízkereszt ünnepe: 1 0 óra Boba, 11 óra Nemeskocs (úrvacsora)
Január 8. Vízkereszt ünnepe utáni 1 . vasárnap:9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba
Január 11 . (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Január 1 5. Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra
Kemenespálfa
Január 1 8. (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Január 22. Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba
Január 25. (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Január 29. Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap: 1 0 óra Boba
Február 1 . (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Február 5. Hetvened vasárnap: 9 óra Csögle, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Február 8. (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Február 1 2. Hatvanad vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba
Február 1 5. (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Február 1 9. Ötvened vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Február 22. (szerda) Bibl iaóra: 1 5 óra Boba
Február 26. Böjt 1 . vasárnapja: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba

Kedd: hittanóra a bobai iskolában: 1 . 3. és 5. osztálynak
Csütörtök: hittanóra a bobai iskolában: 2. 4. és 6. osztálynak
Konfirmációs előkészítő a bobai iskolában a 7. osztálynak kedden és csütörtökön (1 3.40-1 4.25)
Konfirmációs óra a bobai iskolában a 8. osztálynak: kedden és csütörtökön (1 4.30-1 5.1 5)
Péntek 1 8.00 Boba – Ifjúsági óra

Gyülekezetünk pénztárosa, Horváthné Óvádi Nikoletta, a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat gazdasági vezetője lett. Munkaideje
hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart (12.00-13.00 ebédszünet) a gyülekezeti otthonban. Ezért az idei évben külön egyházfenntartói járulék
beszedő napot nem tartunk, a befizetés a hét bármely napján megtehető. (A presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói járulék
összege az idei esztendőben havi 500 Ft, vagyis évi 6000 Ft.)

Alkalmaink Böjt 1. vasárnapjáig




